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WIJKKR ANT TUINDORP OOST

De chauffeur vandaag was
Martin Moesker, sinds 6 weken
ook uw chauffeur in de Buurtmobiel!

Buurt Mobiel ook in Tuindorp Oost?
Buurtgenoot Cor Zevenbergen
is vrijwilliger bij Stichting Buurt
Mobiel, die in Overvecht vervoer
verzorgt voor mensen die zelf
geen vervoer hebben en ook niet
met de bus kunnen. Cor vraagt
zich af of de Buurt Mobiel ook
in onze wijk zou kunnen starten.
Een interessante vraag!
Wat is het eigenlijk, een Buurt
Mobiel? Om kort te gaan: de Buurt
Mobiel is een eenvoudig open
autootje dat bestuurd wordt door
vrijwilligers. Het haalt mensen die
zelf geen vervoer hebben van huis,
en brengt ze naar een bestemming
in de buurt. Die bestemming kan van
alles zijn: winkel, dokter, bridgeclub,
verjaardagspartijtje, noem maar op.
Alles kan, als het maar in de buurt is.
Het gaat dus om korte ritjes waarvoor het taxiwezen geen belangstelling heeft. Een taxi voor die
korte ritjes is voor de meeste mensen
trouwens ook te duur. Een rit met de
Buurt Mobiel kost € 2,00. Zij werken
met een strippenkaart. Ritje bestellen, even Buurt Mobiel bellen! Zo

eenvoudig is het. Dat de prijs zo laag
is, komt natuurlijk omdat al het werk
door vrijwilligers wordt gedaan.
Vrijwilligers
En daar zit op dit moment nog een
probleem. De stichting is vast van
plan om binnen afzienbare tijd de

“ De bestemming kan

van alles zijn, als het
maar in de buurt is ”

buurtmobiel ook in onze wijk te
laten rijden. Maar dan moeten er
wel genoeg vrijwilligers zijn! En die
vrijwilligers mogen natuurlijk best
Amsterdammers of Maastrichtenaren zijn, maar handiger is het om
eigen buurtgenoten in te zetten, die
weten hier de weg en dat is handig
in dit geval.
Vrijwilligers bij de Buurt Mobiel, wat
zijn dat voor mensen? De vrijwilligers
in Overvecht blijken allemaal aardige
lui (mannen en vrouwen!) te zijn,
sociaal en met een rijbewijs. Mensen

die graag in zo’n grappig karretje een
buurtgenoot halen en brengen.
Ze hebben ook stevig verantwoordelijkheidsgevoel, want ze vervoeren
kostbare vracht. Kortom, gewone
vriendelijke buurtbewoners die er lol
in hebben om anderen een handje te
helpen.
Dat soort mensen hebben wij toch
zeker ook? U? Meld u dan aan, want
zodra er genoeg geschikte mensen
zijn, kan de Buurt Mobiel ook in
Tuindorp Oost gaan rijden. Mail naar
info@buurtmobiel.com, of neem
contact op via 06-39721486.

“ Ze vervoeren

kostbare vracht ”

Wilt u niet rijden, maar toch iets
doen voor de Buurt Mobiel? Dat
kan ook, bijvoorbeeld af en toe een
telefoondienst draaien. Ook dan kunt
u zich aanmelden. De Stichting Buurt
Mobiel houdt zich aanbevolen.
Meer op www.buurtmobiel.com
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MijnBuurtAgenda vertelt je alles
wat er in Tuindorp Oost te doen is
Daar zit ik dan, helemaal aan
de andere kant van Utrecht. In
Papendorp, op een bedrijventerrein met allemaal kantoren. Dit
is allesbehalve wat ik me bij een
gezellige buurt voorstel. En dan
zit uitgerekend hier de Stichting
Buurtwelzijn? Kun je hier eigenlijk wel van een buurtgevoel
spreken? Medewerker Marit
Oude Engberink heeft wat uit te
leggen, dat is duidelijk!
‘’Je zou inderdaad zeggen dat het
op zo’n kantorenpark onmogelijk is
om een buurtgevoel te krijgen. Maar
onze directeur zei dat het zelfs hier
zou moeten kunnen. En dat hebben

we geprobeerd, met een Papendorploop en andere activiteiten. Dat sloeg
toch aan, dus je kunt zelfs in een
buurt waar niemand echt woont de
verbinding met anderen zoeken!’’
Meer dan 500 buurten in Nederland zijn aangesloten, waarvan
meer dan 40 in Utrecht, waaronder Tuindorp Oost, onze buurt.
Hoe doen jullie dat?
Waar wij een paar jaar geleden mee
begonnen zijn, is een website en een
app te ontwikkelen zodat mensen
die mee zouden willen doen aan
activiteiten bij hun in de buurt die
makkelijk kunnen vinden. Soms
zeggen ze ‘’Ik zou wel iets willen
Advertentie

Wilt u uw woning in
Tuindorp Oost verkopen?

Je bent om van te houden!

Bel ons voor een gra s
waardebepaling!
tel. 030 273 60 20
utrecht@aspektmakelaars.nl

M A R JA N
WILLEMSEN
Coaching

06 46196182
info@marjanwillemsen.nl
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doen, maar er is hier niks’’. Terwijl er
van alles te doen is maar de mensen
dat niet weten.

“ Ik wil best iets doen,
maar er is hier niks ”
De app hebben we echt getest met
de gebruikers, een doelgroep van
35 oudere mensen. Onze webdesigner heeft toen veel geleerd over
de vormgeving van een simpele en
duidelijke website en app!
De 35 testers waren vervolgens heel
blij dat we konden laten zien dat we
het verbeterd hadden.

Maar is voor veel ouderen zelfs
deze duidelijke gebruikersvriendelijke app niet een brug te ver?
Marit vertelt enthousiast dat ze
inmiddels geleerd heeft dat alleen
digitale informatie niet voldoende is.
Onze oprichter heeft veel in de automatisering gewerkt, maar wij hebben
inmiddels een tweesporen beleid. Ze
laat een A4tje zien met een weekschema: ‘’hiervan heb ik er net 1.000
laten drukken om te verspreiden.’’
Toch hangt het heel erg van de persoon af: ‘’Ik ontmoette een dame van
92 die van haar kleinzoon geleerd
had om te skypen, maar anderen
kiezen soms heel bewust om zonder
internet door het leven te gaan.’’

was, checkten mijn huisgenoten even
om de hoek van de deur of ik wat
nodig had!
Ik zag het woord samenredzaamheid als bovenste trede op de
participatieladder. Wat een mooi
woord!
Ja mooi he? Dat hebben we niet
zelf verzonnen hoor, maar toen we
iemand hoorden gebruiken in plaats
van het wat egoistisch klinkende
‘’zelfredzaamheid’’ toen dachten we

‘’daar moeten we wat mee.” En die
participatieladder begint gewoon
onderaan met datgene wat wij in
de aanbieding hebben: de mogelijkheid om elkaar te leren kennen! Dat
is echt waar het in onze filosofie om

“ samenredzaamheid

is een beter woord dan
zelfredzaamheid ”

draait. Met de bezuinigingen op het
welzijnswerk zijn op veel plaatsen die
onderste treden verdwenen. In dat
gat zijn wij gesprongen. De volgende
treden op de ladder zijn samen activiteiten doen, elkaar helpen en zorgen
voor elkaar. Daarvoor is het belangrijk
dat het vertrouwen in elkaar, het
vertrouwen in de buurt groeit.

Al die activiteiten, verzamelen
jullie die zelf? Op een willekeurige dag in Tuindorp Oost zijn
er wel vier of vijf verschillende
activiteiten!
‘’Er zijn buurten waar een lokaal
netwerk ontbreekt. Daar nemen we
zelf het voortouw. In Tuindorp Oost
en omgeving is dat niet nodig. Daar
maken we gebruik van al bestaande
initiatieven, zoals de Huiskamer in de
Wijk. Zij verzamelen de informatie,
wij bieden het platform om dat te
delen met een steeds grotere groep
mensen die de app hebben. In
Utrecht Noordoost zijn dat er meer
dan 400! We kunnen overigens nog
wel wat buurtredacteuren gebruiken!
(zie kader)

Marit, behalve de oproep om je
aan te melden op mijnbuurtwelzijn.nl, wat zou je nog tegen onze
lezers willen zeggen?
In het onderzoek voor mijn studie als
sociaal psycholoog heb ik gemerkt
dat de generatie mensen die nu 70+
is, opgegroeid is in een tijd dat je
als er iets aan de hand was andere
mensen niet tot last moet zijn. Zo zijn
ze echt opgevoed. In mijn werk voor
de Stichting Buurtwelzijn zie ik dat
dagelijks terug. Daarmee doen de
mensen zichzelf echt tekort. Andere
mensen vinden het vaak juist fijn als
er om hulp gevraagd wordt. Mensen
zijn dan echt bereid om elkaar te
helpen: Samenredzaamheid!

Ben je zelf eigenlijk een buurttype, die precies weet wat er
speelt in jouw buurt?
Ik ben net verhuisd naar Tolsteeg,
en daar ben ik nog wel een beetje
op zoek. In een appartement is dat
soms best lastig. Van oudsher kom
ik uit Twente, en daar noemen we
dat ‘’Naoberschap’’. Dat is me met
de paplepel ingegoten. En in mijn
studententijd in Bunnik was mijn
studentenhuis mijn buurtje: als ik ziek

Wil je voor MijnBuurtWelzijn een
beetje de agenda voor Tuindorp Oost
in de gaten houden en af en toe zelf
berichten of activiteiten plaatsen?
Meld je dan aan als buurtredacteur
door contact op nemen met Marit via
m.engberink@mijnbuurtwelzijn.nl!

Advertentie

Wil je jezelf wat aandacht geven?
Doe dan mee met een van onze inspirerende

Yoga Specials!
www.yogabijhetpark.nl | info@yogabijhetpark.nl |Blauwkapelseweg 115
Annemieke 06 532 05 353 | Dolores 06 111 53 717

voorlichting mondverzorging
gebitsreiniging
behandelen tandvleesproblemen
Poortstraat 77, 3572 HE Utrecht, tel. 030 2310034
www.dewittevrouwen.nl, Behandeling volgens afspraak
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Joke, Wieger en Willie:
De gezichten van Albert Heijn!
Toen het de redactie ter ore
kwam dat Joke in september
met pensioen zou gaan, was het
meteen duidelijk dat we hier aandacht aan wilden besteden. Het
idee voor een gesprek met alle
drie de dames ontstond.
Ze zijn bijna tien jaar de vaste waarden in het kassateam van Albert

“ Ik ga het zeker

missen, het is toch een
deel van je leven ”

Heijn in winkelcentrum De Gaard.
Achter-namen zijn overbodig, want

heel Tuindorp Oost kent ze. Het viel
niet mee om ze tegelijkertijd te spreken, want de planning is nu eenmaal
onverbiddelijk. Gelukkig werkte AH
aan alle kanten mee.
Hoeveel jaar kassa-ervaring zit er
eigenlijk tegenover mij?
Wieger neemt meteen het woord:
‘’Zelf werk ik hier al 10 jaar achter
de kassa, ietsje langer dan Willie
en Joke.’’ Joke voegt toe dat ze
daarvoor al achttien jaar bij de AH
op Overvecht en Hoog Catharijne
heeft gewerkt. ‘’We hebben echt al
honderden nieuwe medewerkers
ingewerkt,’’ zegt Willie, met haar
stem die je uit duizenden herkent.
Dat vinden ze alle drie hartstikke
Advertentie
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leuk: ‘’Het houdt je jong hè, met die
jonge meiden en knullen werken!’’
‘’Zelf zijn we trouwens nooit ingewerkt op kassa,’’ vertelt Joke. ‘’In
mijn tijd zeiden ze: je moet het gewoon doen, dan leer je het vanzelf.’’
Als ik vraag wat PLU betekent, zegt
Wieger dat ze ooit de betekenis van
die afkortingen wist, maar nu niet
meer. ‘’Iets met Product?’’ probeert
Joke.
Klopt het dat veel vaste klanten
niet in de kortste rij gaan staan,
maar de rij kiezen waar jullie
zitten?
Willie en Wieger bevestigen dat
meteen op zijn Utrechts: ‘dat is egt
waor!’ Joke vertelt nog dat ze onder

haar vaste klanten veel van radio
en TV bekende Nederlanders heeft,
bijvoorbeeld Henk Westbroek. Er is er
zelfs een meeverhuisd toen Joke van
Overvecht naar De Gaard ging. Ook
vindt ze het leuk dat ze nu collega’s
in de winkel heeft die al als kleine
jongen met hun moeder bij haar aan
de kassa stonden.
Uit de verhalen van de dames blijkt
ook dat mensen vaak persoonlijke
verhalen vertellen in die korte tijd bij
het afrekenen. De rol van caissière
lijkt dan best op die van sociaal
werkster met een luisterend oor.

“ Het houdt je jong hè,
met die jonge meiden
en knullen werken ”

Vooral voor ouderen is zo’n praatje
aan de kassa heel belangrijk. Alle drie
geven ze voorbeelden van klanten
die een ernstige ziekte hebben, of
een familielid zijn verloren. ‘’Dat gaat
je dan soms niet in de kouwe kleren
zitten. Vroeger nam ik dat dan wel

eens mee naar huis, zo’n verhaal. Nu
niet meer,’’ laat Wieger weten.

maar is het daar uiteindelijk mee
eens. ‘’Het is echt mooi bestek!’’

Wat was de leukste spaaractie?
Jullie zijn toch de dames van de
zegeltjes!
Willie is het meteen met Wieger
eens: de actie met het messenblok,
en het bestek! Joke aarzelt even,

Joke, ga je dit werk met al die
contacten niet enorm missen?
‘’Ik ga het zeker missen,’’ zegt Joke
weloverwogen. ‘’Het is toch een
deel van je leven. Eigenlijk wilde ik
helemaal niet naar De Gaard, maar
achteraf is dit het beste filiaal dat
me ooit is overkomen.’’ ‘’Ze heb een
hondje,’’ roept Wieger tussendoor.
Joke heeft, om te wennen aan het
nieuwe leven, alvast een puppy uitgekozen. ‘’Het is zo’n Prince Charles XX
Cavalier. Cavalier, ze noemen het ook
wel een Pim Fortuyn-hondje.’’
Na de fotosessie is er na alle gein nog
even tijd voor een serieus momentje.
Joke vertelt dat ze de afgelopen tijd
veel met haar man mee moest naar
het ziekenhuis. ‘’Ik ben eigenlijk
inmiddels een dialyseverpleegkundige geworden,’’ zegt ze ernstig.
‘’We hopen dit jaar op een nieuwe
nier voor mijn man. Ik ben altijd een
positief mens, dat helpt je door het
leven, toch? Als je het niet erg vindt:
er staan mensen te wachten dus ik
ga weer kassa draaien.’’

Advertentie

Samen buiten...

U bent van harte welkom om
te komen kijken!
Voor meer informatie: www.ludens.nl
ip@ludens.nl / 030 – 256 70 70

2RNDGYHUWHUHQ"
:LMLQIRUPHUHQXJUDDJRYHU
GHPRJHOLMNKHGHQ
6WXXUHHQEHULFKWQDDU

...bij kinderdagverblijf Villa Kakelbont.
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Agenda
Verbouwing De Gaard
De planning zoals die nu bekend is:
• Zomer 2017: Het gebied wordt
bouwklaar gemaakt, onder andere
de kabels worden verlegd.
• Najaar 2017: De sloop van de
voormalige drogisterij DA start
en aansluitend begint de bouw
van het noordelijke deel van het
winkelcentrum.
• Najaar 2018: Oplevering noordelijke deel, inclusief de nieuwe
Albert Heijn.
• 2019: Opening vernieuwd winkelcentrum De Gaard

Concerten in Kerk Blauwkapel
24 september, 15.00 - 16.00
Muziek uit alle windstreken, gezongen door gemengd koor
Nootabene, onder leiding van
Gerard Legeland.

Bridgen
Woensdagen, 13.30 - 16.30
Jeruzalemkerk
Kom gezellig bridgen in de Jeruzalemkerk. Nieuwe leden zijn van harte
welkom.

Winter Bikkels
2, 16 en 30 november
14 en 21 december
15.30 - 16.45
Gezellig een vuurtje stoken, dieren
verzorgen en vogelvoer maken.
Vanaf 2 november kunnen kinderen
tussen 7 en 12 jaar om de week aan
de slag.

Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65

Burendag
23 september
Op het programma onder andere de
verwelkoming van de nieuwe bewoners van het Veemarkt-terrein, van
13.00 tot 17.00 op Kögllaan 30.
Kijk voor meer activiteiten in
Tuindorp Oost en Utrecht op
www.burendag.nl.

Sint Maarten
11 november
Vertrek om 17.45 bij het Wevehuis
Om kwart voor zes wordt er verzameld in het Wevehuis.
Na een drankje en een gezellig
voorprogramma zullen de kinderen
onder leiding van ouders in groepjes
langs de huizen gaan. Vindt u het
gezellig als er kinderen komen
zingen? Zet een kaars voor het raam,
zodat kinderen weten dat ze aan
mogen bellen. Woont u in een flat?
Geef uw adres door via
tuindorpoost@tuindorpoost.nl om te
laten weten dat zingende kinderen
welkom zijn.

Kerk Blauwkapel
www.onderwegkerkblauwkapel.nl
Tel. 228 73 42

Burenbakkie
Dinsdag, 10.00
Met buurtgenoten koffie drinken in
de hal van Griftsteede.

Expositie Ontdek je eigen kracht
Dinsdag tot en met zondag,
10.00 - 17.00
Op zaterdag 2 september opende
wethouder Victor Everhardt de
expositie bij Griftsteede.
De werken zijn te zien in de hal tot
en met 1 oktober.
Griftsteede / Griftpark
Griftsteede is open van dinsdag tot
en met zondag van 10.00 tot 17.00.
Van Swindenstraat 129, Utrecht
Tel. 272 28 88
www.utrecht.nl/griftpark

Sluitingstijd van het hek van De
Driehoek
Vanaf 1 oktober sluit het hek van
De Driehoek om 18.00 uur en per
1 november om 16.00 uur.
Natuur Werkdag
Zaterdag 4 november
Iedereen kan meewerken bij De
Driehoek om het park in topconditie
te houden.
Voor meer informatie en aanmelden
zie www.natuurwerkdag.nl.

Wevehuis, Wevelaan 4
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Benieuwd naar meer activiteiten
van De Driehoek?
Houd het nieuwe informatiebord bij
het ingangshek in de gaten. U bent
van harte welkom bij De Driehoek.
De Driehoek
Winklerlaan 151, Utrecht
secretariaat@driehoektuin.nl
www.driehoektuin.nl

Open Atelier
‘Ontdek je eigen kracht’
Maandagen, 14.00 – 15.30 uur
Of je nu wel of geen ervaring hebt
met tekenen of schilderen, in het
atelier word je opweg geholpen
en maak je gebruik van je eigen
verbeeldingskracht. Je kunt per keer
aanschuiven.
Hendra Versteegde,
Tel. 06 160 89 838
hversteegde@gmail.com
Kunstzinnige.nl
Winklerlaan 365

Chin Neng Qigong
Vrijdagen, 14.00 - 15.00 uur
staande les, 15.30 - 16.30 zittende
les
Chi Neng Qigong is een vorm van
Chinese bewegingsleer die bijdraagt
aan verbetering van de concentratie,
conditie, weerstand en het zelfherstellend vermogen.
Aanmelden kan via:
Obloem@hotmail.com
Nieuw Bleyenburg,
Jan van Galenstraat 6, Utrecht

Wil je jouw evenement onder
de aandacht brengen voor onze
agenda of op onze Facebookpagina? Mail naar redactie@tuindorpoost.nl. De volgende agenda
loopt van half december 2017 tot
half maart 2018.

Veilige buurt met Utrecht Alert

Van het
Buurtcomité

Gelukkig wonen wij in een rustige en veilige wijk.
En dat willen we natuurlijk zo houden, dacht Sandra
Dekkers. Sandra – bewoonster aan de Wevelaan - is
vorig jaar een Whatsapp-groep met buurtbewoners
gestart. Samen letten ze op verdachte zaken. Merken
ze iets, dan informeren ze elkaar en de politie.
Het groepje is aangesloten bij het brede
netwerk Utrecht Alert. Sandra geeft aan
dat het “werkgebied” van zo’n groepje
niet te groot moet zijn. Het gaat om de
directe omgeving. Gebeurt er iets verdachts bij jou in de straat of direct om de
hoek, dan kun (en wil) je in actie komen.
Signaleren
Nou ja, in actie komen. Het gaat vooral om signaleren.
Je meldt bijvoorbeeld dat er iemand aan een fiets staat te
rommelen, niet met een gewone fietssleutel, maar met een
Bahco of zo. Je medegroepsleden zijn dan gewaarschuwd
en ook de politie. Dat moet genoeg zijn.
Geen chatbox
De groep gaat dus niet op straat patrouilleren of zo. En het is
ook niet de bedoeling dat de Whatsapp-groep een gezellige
chatbox of praatgroep wordt. En al helemaal geen forum
voor zure reacties of scheldkanonnades. Neen, dat niet.
Maar wel: let op! ik zie wat, nu, daar en daar.
Preventief
Mensen die meedoen kunnen een sticker
krijgen om op raam of deur te plakken.
Hoe meer stickers er in de wijk verschijnen,
hoe preventiever ze werken. Want reken
maar dat boeven gauw in de gaten
hebben waar goed opgelet wordt. En
misschien komen er in de buurt ook stoeptegels met het logo van Utrecht Alert.
Meedoen?
Over meedoen gesproken. De groep van Sandra kan best
nog uitbreiding gebruiken. Aansluiten is eenvoudig.
Ga naar de site van Utrecht Alert en meld je aan.
Op de website lees je ook welke groepen actief zijn en vind
je tips om het gebruik van de groep effectief te maken.
http://utrechtalert.weebly.com/

Het Buurtcomité bestaat
uit buurtbewoners.

Het nieuwe inzamelen
Het nieuwe inzamelen verloopt in onze buurt
nog niet vlekkeloos. Geregeld liggen rond de
inzamelpunten voor restafval vuilniszakken op de
stoep. De ondergrondse containers zijn dan vol of
defect. Als bewoners de gemeente bellen, duurt
het soms enkele weken voor de zakken worden
verwijderd.
Van bewoner uit de wijk hebben ons gevraagd dit
probleem bij de gemeente aanhangig te maken.
Het Buurtcomité heeft dit onder de aandacht
gebracht van het Wijkbureau.
Het Wijkbureau heeft onze klacht doorgestuurd
naar de verantwoordelijke gemeentelijke dienst.
Overigens, de afvalpas geeft ook toegang tot de
naastbij gelegen ondergrondse container.

Verkeerszaken
Het Buurtcomité heeft bij de gemeente aandacht
gevraagd voor het slecht naleven van twee verkeersmaatregelen. Dat zijn de maximumsnelheid
op de Kardinaal de Jongweg van 50 km per
uur (vooral door inkomend verkeer vaak overschreden) en het weren van scooters en bromfietsen van de fietspaden (met name op de
Kardinaal de Jongweg en de Eykmanlaan).
Voor het eerste probleem hebben we geopperd
een 50 km-bord te plaatsen na de rotonde van
het Kardinaal Alfrinkplein. Maar de gemeente
vindt dat niet nodig omdat er al een 50 km-bord
vóór de rotonde staat. Het tweede probleem
bestaat volgens de gemeente niet, waarbij men
zich vooral baseert op tellingen elders in de stad.
Het Buurtcomité heeft beide zaken opnieuw
aanhangig gemaakt.

Advertentie

www.matchpoint.nu

Ook geopend op zondag!
Intensieve huiswerkbegeleiding
en bijles voor leerlingen van
VMBO-TL, HAVO,
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De Vooysplantsoen 53-54
3571 ZS Utrecht
030-636 85 10 / 06-225 005 34
info@matchpoint.nu
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Gezocht: redactieleden
Eén van de redacteuren gaat ons verlaten en daarom zijn wij
op zoek naar versterking.
Komt u de redactie versterken?
Voelt u zich op een of andere manier betrokken bij Tuindorp Oost?
Bent u nieuwsgierig naar wat er in de wijk gebeurt? Meld u aan als
nieuw redactielid.
Wat kunt u doen?
U kunt meedraaien als volwaardig redactielid. U denkt mee over de
inhoud van de krant, stelt de agenda samen en/of houdt onze Facebookpagina up to date. Het is ook mogelijk om een rol te spelen bij de
eindredactie, maar je kunt ook als correspondent in opdracht van de
redactie aan de slag gaan met een artikel.
Meer informatie of aanmelden?
Wilt u zich niet onmiddellijk binden? Het is ook mogelijk om een keer
vrijblijvend mee te werken aan het maken van een editie van de wijkkrant.
Interesse?
Stuur een mail naar redactie@tuindorpoost.nl.

De herfst is begonnen. Al leek
het op 1 juli ook net herfst. Het
regende flink ’s ochtends, maar
toen om half elf het startschot
voor de straattekenwedstrijd
- georganiseerd door het buurtcomité - gegeven werd, was
het een uurtje droog.
Tweeëntwintig kinderen deden
enthousiast mee en er werden
drie welverdiende bekers uitgereikt door de jury.
Foto door Marjolein Notten
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